МЕМОРАНДУМ
про партнерство та сшвроб1тництво
хп/к Аеошацн ю «Незалежна асошашн банк! в УкраТни»
та
Професшною ас'ошацн ю реестратор!в 1 депозитарйв
Асошащя «Незалежна асощашя банюв УкраТни», в особ! Виконавчого
директора Мамедова Серия Геннадиевича, що д!е на шдстав! Статуту АсощацЙ
«Незалежна асощащя банюв УкраТни», та Професшна асошащя реестратор!в 1
депозитарпв, в особ! Президента Кия Олекая Миколайовича, що д!е на шдстав!
Статуту ПрофесшноТ асощацп реестратор!в 1 депозитарпв, як! надал! разом
1менуються «Сторони» та кожен окремо «Сторона», домовилися про наступне:
Стаття 1
Метою партнерства та сшвпрац! е об'еднання зусиль Стор1Н щодо
налагодження сшвпраш та взаемод!Т в наступних напрямках:
1.1. Сприяння полшшенню 1нвестиц1Йного юпмату в УкраТн!,
налагодження конструктивного д!алогу 1нвестор1в 1 професшних учасник!в
ринку кашталу з державними шституц!ями, сусшльними та м!жнародними
орган!зац!ями;
1.2. Розвиток шформащйного та законодавчого поля, що регулюе
1нвестиц1йну д1яльн!сть та питания корпоративного управлшня;
1.3. Популяризация
швестищйноТ
Д1яльност1,
п!двищення
р1вня
по1нформованост! потенщйних !нвестор1в та п1дприсмц1в щодо законодавства та
загальноприинятих норм швестищйноТ д!яльност1 та корпоративного управлшня,
взаемовщносин та шдприемщв.
Стаття 2
Сторони домовились про так! форми взаемовипдного партнерства:
2.1. 1нформування про проведения Стороною заход!в, що мають сприяти
розвитку ринку кашталу, 1нвестицшного процесу та корпоративного управлшня;
2.2. 1нщ1ювання та сприяння проведению сшльних нарад, робочих труп,
семшар!в, конференц!Й та шших заход!в;
2.3. Участь у розробщ та розгляд! проект!в законодавчих та шших
нормативних акт!в, якими регулюеться 1нвестиц1Йна д1яльн!сть та питания
корпоративного управлшня;
2.4. Надання шформацшноТ, методололчноТ та консультац!йноТ допомоги з
питань, що стосуються цього Меморандуму.
Стаття 3
Сторони в межах своеТ компетенцп сприятимуть реал!зац1Т спшьних
проектов та програм у сфер!, визначенш цим Меморандумом.
Стаття 4

Цей Меморандум набирае чинност! з моменту його шдписання.
Будь-яю змши та доповнення до Меморандуму вносяться за взаемною
згодою Сторш та оформляються окремими протоколами, що становитимуть його
невщ'емну частину.

Стаття 5
Цей Меморандум укладено в м. Киев! <<//>> липня 2013 року украТнською
мовою у двох прим!рниках, по одному для кожноУ Сторони. Кожний з
прим1рник!в Меморандуму мае однакову юридичну силу.
Стаття 6
Цей Меморандум укладений на невизначений строк. Д1я Меморандуму
припиняеться за узгодженням Сторш або за шщ1ативою одшеУ 1з Сторш за умови
письмового попередження шшоУ Сторони за один м!сяць до дати його
роз!рвання.
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